
ABSTRAKSI 

AMALO, Fitje Antoneta, 2016. Pengaruh Tunjangan Profesi Guru Terhadap Kinerja Guru PAK 
se-Kota Mojokerto. 
Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah (STTIAA) 

Pemerintah menggalakkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dengan asumsi bahwa dengan 
adanya Tunjangan Profesi Guru maka dapat meningkatkan kinerja guru. Permasalahan yang 
muncul dalam skripsi ini adalah peneliti ingin mencari tahu tingkat signifikansi pengaruh TPG 
terhadap kinerja Guru PAK se-Kota Mojokerto. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh TPG terhadap kinerja Guru PAK. 

Penyelesaian masalah yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan dua variabel yakni Tunjangan Profesi Guru 
(variabel X) dan Kinerja Guru PAK se-Kota Mojokerto (variable Y). Pengolahan data dilakukan 
dengan aplikasi SPSS. Hipotesis penelitian ini yakni ada pengaruh positif atau signifikan dari 
Tunjangan Profesi Guru Terhadap Kinerja Guru PAK se-Kota Mojokerto. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa tidak ada pengaruh 
yang signifikan variabel X (TPG) terhadap variabel Y (kinerja guru). Berdasarkan pengujian 
SPSS diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi 0,085, yang berarti bahwa pengaruh 
tunjangan profesi guru terhadap kinerja guru PAK se-Kota Mojokerto 8,5%. Nilai signifikansi 
variabel X (TPG) terhadap variabel Y (kinerja guru) adalah sebesar 0,412. Nilai signifikansi 
variabel X (TPG) terhadap variabel Y (kinerja guru) adalah 0,412 yang berarti >0,05, hal ini 
berarti variabel X (TPG) tidak secara signifikan mempengaruhi variabel Y (kinerja guru). 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran kepada STTIAA agar 
memperlengkapi mahasiswa dengan pemahaman yang benar mengenai Tunjangan Profesi Guru 
dan pentingnya menjadi calon guru yang sungguh-sungguh mau mengabdi tanpa memikirkan 
besaran materi yang diterimanya. Peneliti memberikan saran kepada guru-guru PAK agar tetap 
melayani Tuhan dengan segenap hati dan terus menerus meningkatkan kinerja dalam 
pekerjaannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ternyata tidak ada 
pengaruh yang signifikan atau pengaruh sangat lemah antara TPG terhadap kinerja guru dan 
sebagian besar dipengaruhi oleh faktor yang lain. Sehingga peneliti menyarankan agar ada 
peneliti lain yang akan meneliti faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru. 
 


